
DSS Pro

Çalışan Ortamlar

İşletim sistemi 
• Sunucu için İşletim Sistemi:
· Win10-64bit/Windows Server 2008/Windows Server 2012/

Windows Server 2016/Windows Server 2019.
• Windows Kontrol İstemcisi için İşletim Sistemi:
· Win7-32bit/Win7-64bit/Win10-64bit/Windows server

2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/
Windows Server 2019.

• Mac Kontrol İstemcisi için İşletim Sistemi:
· Mac OS 10.13.4 ve üstü
• DSS Mobil İstemcisi için İşletim Sistemi:
· IOS: IOS9.0 ve üstü
· Android: Android 4.4 ve üstü
Diller
· English, Italian, Russian, French, German, Polish, Hungarian, 
Finnish, Danish, Czech, Bulgarian, Spanish, Korean, Krainian, 
Turkish, Thai, Vietnamese, Japanese, Portuguese, 
Macedonian, Traditional Chinese, Simplified Chinese. 
Donanım
• Sunucu Donanımı

Önerilen 

CPU Intel Xeon Silver 4114@ 2.2GHz 10 Core Processor

Hafıza 16 GB

Sistem Diski 1 TB, 500 GB free for DSS

Ethernet Bağlantı Noktası 4 Ports@1000 Mbps 

Minimum

CPU E3-1220 v5@3.00GHz 3.00GHz 4core

Hafıza 8 GB

Sistem Diski DSS için 1 TB, 500 GB ücretsiz

Ethernet Bağlantı Noktası 2 bağlantı noktası @1000 Mbps 

• Donanım içinKontrol İstemcisi

Önerilen 

CPU Intel Core i5, 64 bits 4 Core Processor

Hafıza 8 GB

Grafik kartı NVIDIA® GeForce®GT 730

DSS Pro
Kapsamlı ve Genişletilebilir Dahua VMS

Giriş
DSS Pro, kapsamlı ve genişletilebilir Dahua VMS, esnek, 
ölçeklenebilir, güvenilir ve güçlü bir merkezi yönetim 
sistemidir. İstemci-sunucu yapısı  ile DSS Pro, merkezi 
yönetim, bilgi paylaşımı, uygun bağlantı ve çoklu hizmet 
işbirliği sağlar. Kullanıcı izni yönetimi, cihaz yönetimi, alarm 
yönetimi, merkezi depolama, video duvarı ve harita gibi 
temel işlevleri, personel yönetimi, görüntülü interkom, 
katılım ve erişim kontrolü gibi erişim kontrol özellikleri ve yüz 
tanıma, ANPR gibi AI fonksiyonları sağlayabilir. , insan sayma 
ve nesne algılama. Ayrıca iş zekası ve trafik gibi eklentileri de 
entegre eder. DSS Pro, birçok güvenlik gözetim çözümüne 
uygulanabilir. 

Anahtar Bileşenler 

Hizmet 

· Merkezi Yönetim Hizmeti (CMS)

· Cihaz Yönetim Hizmeti (DMS)

· Depolama Hizmeti (SS)

· Medya İletim Hizmeti (MTS)

· Otomatik Kayıt Hizmeti (ARS)

· Alarm Gönderim Hizmeti (ADS)

· Resim Transfer Hizmeti (PTS)

· Nesne Depolama Hizmeti (OSS)

İstemci
· Windows ve Mac PC İstemcisi

· DSS Mobil İstemci

· VDP için DSS Mobil istemcisi
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Sabit Disk Kapasitesi DSS Control Client için 200 GB ücretsiz

Ethernet Bağlantı Noktası 1,000 Mbps

Minimum

CPU Intel Core i3, 64 bits 4 Core Processor

Hafıza 4 GB

Grafik kartı Intel® HD Graphics 4400

Sabit Disk Kapasitesi DSS Control Client için 100 GB ücretsiz 

Ethernet Bağlantı Noktası 1,000 Mbps

• Mobil İstemci için Donanım

iPhone iPhone5S ve üstü

Android
Çözünürlük: 1280X720 ve RAM 

üstü: 3 GB ve üstü

Tarayıcı Versiyonu
· Internet Explorer: 11.
· Chrome: 67 ve üstü.
· Firefox: 56 ve üstü.
Sanal makine
· VMware ESXi 6.0 (Windows Server 2012/Windows 10
64bit).

Özellikler

Kolay Gelişme
· Dağıtılmış donanım genişletmesi ile kolay performans
yükseltmesi.

· Basamaklama yoluyla kolay çoklu site yönetimi.

· Eklentiler aracılığıyla kolay işlev yükseltmesi.
Yüksek Güvenilirlik

· Veritabanını yedekleyin ve geri yükleyin.
· Ana sunucu için çalışırken bekleme desteği.
· N + M yedekliliğini destekler.
Yüksek Uyumluluk
· Dahua’nın cihazları: Ağ kamerası, ağ hızı
dome, dekoder, NVR, DVR, ANPR, erişim kontrol cihazı, VDP,
alarm denetleyicisi vb.
· Üçüncü taraf cihazları standart ONVIF protokolü aracılığıyla
bağlayın.
· Üçüncü taraf platform veya mobil geliştirme için DSS Pro SDK.

Ana Fonksiyonlar

Sistem

· Ana sunucu için çalışırken bekleme desteği.
· N + M yedekliliğini destekler.

· · Dağıtılmış dağıtım desteği
· LAN ve WAN dağıtımını desteği
1. DSS Pro Web Yöneticisi

•İşletme Yapılandırması
Organizasyon Yönetimi
·  hǊƎŀƴƛȊŀǎȅƻƴ ŀǊŀŎƤƭƤƐƤȅƭŀ ŎƛƘŀȊ ƎǊǳōǳ ȅǀƴŜǘƛƳƛƴƛ  ƎŜǊœŜƪƭŜǒǘƛǊƛƴ
· [ƛǎŀƴǎ 9ǘƪƛƴƭŜǒǘƛǊƳŜ 
· 4ŜǾǊƛƳƛœƛ ǾŜ œŜǾǊƛƳŘƤǒƤ ŀƪǘƛǾŀǎȅƻƴΦ 
/ƛƘŀȊ ¸ǀƴŜǘƛƳƛ 

· /ƛƘŀȊ ōŀǒƭŀǘƳŀΥ 5ŀƘǳŀϥƴƤƴ ŎƛƘŀȊƤƴƤ ōŀǒƭŀǘƤƴΦ

· hǘƻƳŀǘƛƪ ŀǊŀƳŀΣ LtΣ 9ǘƪƛ !ƭŀƴƤΣ Lt ǎŜƎƳŜƴǘƛΣ ƻǘƻƳŀǘƛƪ ƪŀȅƤǘ όоDΣ пDΣ 
5I/t ŎƛƘŀȊƤ ƛœƛƴύ ŀǊŀŎƤƭƤƐƤȅƭŀ ŎƛƘŀȊƭŀǊƤ ŜƪƭŜȅƛƴΦ

· 5ŀƘǳŀΩƴƤƴ ŀƐ ƪŀƳŜǊŀǎƤΣ ƴŜǘǿƻǊƪ ǎǇŜŜŘ ŘƻƳŜΣ b±wΣ 5±wΣ ŜǊƛǒƛƳ 
ƪƻƴǘǊƻƭǸΣ ƎǀǊǸƴǘǸƭǸ ƛƴǘŜǊƪƻƳΣ ŀƭŀǊƳ ŘŜƴŜǘƭŜȅƛŎƛǎƛΣ ƪƻŘ œǀȊǸŎǸ ǾōΦ 
ŎƛƘŀȊƭŀǊƤƴƤ ȅǀƴŜǘƛƴΦ
·  hb±LC ǇǊƻǘƻƪƻƭǸ ŀǊŀŎƤƭƤƐƤȅƭŀ ǸœǸƴŎǸ ǘŀǊŀŦ ŎƛƘŀȊƭŀǊ ŜƪƭŜȅƛƴΦ

· · Dahua cihazının IP adresini değiştirin.

· · Eklenen Dahua cihazlarının şifresini değiştirin.

· · İnterkom cihazlarını içe aktarın.

· · İlişkili kamerayı bağlayın: Alarm video görüntüsü için kameraları
bağlayın; POS işlem izleme için POS kanallarını ve kameraları bağlayın. 
Rol ve Kullanıcı Yönetimi 
· Kullanıcının izinlerini role göre yönetin (cihaz izni, kontrol

izinleri).
· İlgili izinleri almak için kullanıcıya roller atanabilir.
· Kullanıcı, MAC ve son kullanma tarihi ile sınırlandırılabilir.
· Kullanıcı için PTZ iznini ayarlayın.
· Kullanıcı kilitlenebilir.
· Etki alanı kullanıcısını içe aktarmayı ve kullanıcıya rol

atamayı destekler.

Olay Yönetimi 
· Alarm tipi: Cihaz, video kanalı, ses algılama, alarm girişi, IVS
alarmı, termal, araç kısıtlı listesi, trafik ihlali, erişim kontrolü,
yüz kurma, acil durum, giriş alarmı, radar algılama ve alarmda
kalan kişi sayısı.
· Alarm Şeması: Tüm gün şablonu, hafta içi şablonu, hafta
sonu şablonu ve özel şablon.
· Alarm Önceliği: Düşük, orta, yüksek.
· Bağlantı: Kayıt, anlık görüntü, canlı video, alarm çıkışı, PTZ,
video duvarı, e-posta, kapı, kullanıcı.
Depolama
· Kenar depolamayı ve merkezi depolamayı
destekler.
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· Merkezi depolama: iSCSI ile depolamayı genişletin.
· Kullanıcı moduna göre ağ diski ekleyin.
· Yüz algılama ve tanıma, alarmlar ve nesne algılamayı içeren
resim depolama için sunucu disk yapılandırması.
· Zaman şablonuna göre kayıt planı oluşturun: Tüm gün
şablonu, hafta içi şablonu, hafta sonu şablonu ve özel şablon.
· Videoyu EVS, NVR, DVR, vb. gibi edge depolamadan
zamanlamaya göre yedekleyin.
· Videoyu MDVR'den Wi-Fi aracılığıyla yedekleyin.
· Disk kotası: Diskleri gruplandırın ve kameralar farklı disk
gruplarına tahsis edilebilir.

Map

· Google çevrimiçi harita, Google çevrimdışı harita, raster harita.
· 8 seviyeye kadar alt harita.
· Harita üzerindeki etkin noktaları (kamera, alarm girişi, erişim
kontrol kanalı) ve alt haritaları yapılandırın.

Video duvar

· Ekran kimliğini görüntüleyin veya gizleyin.

· Destek ekranları kombinasyonu.

· Kod çözme kanalını ilgili ekrana bağlayın.
Yüz Veritabanı

· Yüz veritabanı yönetimi.

· Yüzleri tek tek ekleyin.

· Yüzleri toplu olarak içe aktarın.

· Kişi türünü ayarlayın.

· Yüz veri tabanını yüz tanıma cihazlarına gönderin ve benzerliği 
yapılandırın.

Araç Sınırlandırılmış Listesi 
· Araç kısıtlamalı liste yönetimi.
· Araç kısıtlı listesi için başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın.
· Aracın kısıtlanmış listesi kurma ve devreden çıkarma.
· İthalat ve ihracat aracı kısıtlı listesi.
Ortalama Sürat
· Konum yapılandırması.
· Bölge yapılandırması (başlangıç konumu, bitiş konumu,
uzunluk, minimum hız, maksimum hız).

Mağaza Yönetimi 
· Mağaza düzeni resmini içe aktarın; çok katlı düzen
yapılandırmasını destekler.
· Kişi sayma kamerasını ve kişi sayma bölgesini yapılandırın.
· Hava durumu bilgilerini almak için mağaza konumunu
yapılandırın.

· Görüntülü İnterkom
· Rezidans yapılandırması: Binanın etkinleştirilip
etkinleştirilmeyeceğini ayarlayın

No. ve Birim No.

· VTO için VTH kişi listesini yayınlayın.
· VTO'nun kilidini açmak için VTH özel şifre ayarlayın.
· VDP için DSS Mobile kullanıcılarını görüntüleyin,

silin ve dondurun.

•Sistem Bakımı Yedekleme ve Geri Yükleme

· Sistem veritabanını otomatik olarak yedekleyin (günlük, hafta, 
ay).
· Sistem veritabanını manuel olarak yedekleyin.
· Sistem veritabanını sunucudan veya yerel dosyadan geri 
yükleyin.
Sistem Kontrol Paneli
· Genel bakış ve ayrıntılı sistem bilgileri.
· Çalışma durumu: CPU, depolama, bant genişliği.
· Hizmet, cihaz ve kullanıcı çevrimiçi bilgileri, cihaz sağlık raporu.
· Olay bilgisi istatistikleri: İşlenmiş ve toplam olaylar.
· Kaynak bilgileri: Video kanalı, alarm kanalı.
Log
· Sistem, yönetici, istemci günlüğü.
· Arama ve dışa aktarma günlüğü.
Sistem Yapılandırması
· Günlüklerin, alarmların, POS'un, ısı haritasının, yüz tanımanın, 
araç kayıtlarının ve kişi sayma verilerinin veri saklama süresini 
yapılandırın.
· Zaman senkronizasyonu: Zamanlı senkronizasyon ve cihaz 
bağlantısı senkronizasyonu.
· E-posta sunucusu yapılandırması.
· Aktif dizin yapılandırması.
· HTTPS sertifikası alma desteği.
· POS bitiş işaretini ayarlayın.
· Cihaz oturum açma modunu ayarlayın.
· Uzak günlükleri kaydedin.
· Uygulama sertifikasını ayarlayın.
Servis Yönetimi
· Bağımlı sunucuyu silin.
· Bağımlı sunucuyu etkinleştirin ve devre dışı bırakın.
· Sunucu yükünü dengelemek için cihazları farklı sunuculara 
manuel veya otomatik olarak atayın.
Basamaklı Yönetim

· Basamaklama için alt site ekleyin.
· Üst düzey, bağlı sitenin canlı video ve video kaydını 
görüntüleyebilir.
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2. DSS Pro Kontrol İstemcisi
• Temel Video Yönetimi Özellikleri
Canlı Görüntü

· Cihaz ağacını görüntüleyin; çevrimdışı cihazı gösterin veya 
gizleyin.
· Cihaz ağacında cihaz IP adresini veya cihaz adını 
görüntüleyin.
· Gerçek zamanlı videoyu görüntüleyin.
· Ortak düzen (1,4,6,8,9,13,16,20,25,36,64) ve özelleştirilmiş 
düzen.
· PTZ kontrolü.
· Elektronik odak.
· Manuel kayıt (PC'de veya merkezi depolamada saklayın).
· Enstantane fotoğraf.
· Anında oynatma.
· Dijital yakınlaştırma.
· Balıkgözü dewarp.
· Fisheye -PTZ akıllı parça.
· Panorama kamera için akıllı parça.
· Bullet-PTZ akıllı parça.
· Sesli konuşma.
· Çift ses girişi.
· Alarm penceresini ayarlayın.
· Canlı görüntüde sesi açın / kapatın.
· Canlı görüntüde IVS ekranını açın / kapatın.
· Yüz görüntüsünü yüz gizlilik maskesinden geri yükleyin.
· İlgi bölgesi: Bir pencereyi 4 veya 6 bölüme ayırın, biri tüm 
görüntü için, diğerleri ayrıntılar için.
· Haritayı Canlı Görünümde görüntüleyin.
· Mevcut canlı görüntüyü bir görünüm olarak kaydedin.
· 4 adede kadar Canlı Görünüm sekmesi.
· Sık kullanılanlara kanal ekleme desteği.
· Cihaz, kuruluş, favoriler, görünüm ile video turu.
· Çabuk oynatmaya geçin.
· Canlı Görüntüde kamerayı kontrol etmek için NKB1000'i 
destekler.
· POS işlem yerleşimi.
· POS kaplama stilini ayarlayın.
· Video görüntüsünü ayarlayın.
· Görüntü modunu ayarlayın (tam ekran ve orijinal).
· Harita üzerinde canlı video hızlı konumlandırma.
· Temel ayar: Kamera özellikleri, video, ses.
Oynatma
· Cihazlardan veya merkezi depolamadan video oynatın.
· Video filtresi: Normal, hareket, alarm.
· Senkronize oyun.

· Merkezi ve cihaz videosunun geri oynatımı.
· İlerleme çubuğundaki küçük resimler.
· Dijital yakınlaştırma.
· Yavaş ve hızlı ileri sar (64X ve 1 / 64X'e kadar).
· · Kare kare oynatma.
· Merkezi depolama için önemli kaydı kilitleyin veya 
işaretleyin.
· Videoyu indirin, avi, dav, mp4, asf'yi destekler.
· Oynatma sırasında IVS ekranını açın / kapatın.
· Videonun kodunu video duvarına çözün.
· Fisheye dewarp.
· Video görüntüsünü ayarlayın.
· Snapshot.
· Canlı görüntülemeye hızlıca geçin.
· Görüntü modunu ayarlayın (tam ekran ve orijinal).
· Ortak düzen (1/4/6/8/9/13/16/20/25/36) ve özel düzen.
· Küçük resim aramayı destekler.
· Akıllı aramayı destekler.
· POS verilerinin arama kaydını destekler.
İndirme Merkezi
· Avi, dav, mp4, asf'yi destekleyen merkezi depolama veya 
cihazdan kayıt indirin.
· Zaman çizelgesi, dosyalar veya etiketlere göre kaydı indirin.
· Çoklu görev indirmeyi destekler.
Etkinlik
· Gerçek zamanlı ve geçmiş alarm bilgisi.
· Alarm ayrıntıları: İlgili kameradan canlı video, kayıt ve 
resimler, harita üzerindeki alarm kaynağı konumu.
· Alarmı onaylayın.
· Alarm kaynağı için kurma kontrolü.
· Alarmı ilgili kullanıcıya iletin.
· İlgili kişiye manuel olarak alarm e-postası gönderin.
· Alarmları yönetin ve işleme açıklamalarını doldurun.
· Alarm kaynağı, alarm zamanı, durum, kullanıcı işleci, 
önceliğe göre alarm arayın.
· Alarm arayın ve alarm listesini dışa aktarın.
Video duvar
· Farklı video duvarı görevleri oluşturun.
· Gerçek zamanlı videoyu görüntüleyin.
· Gerçek zamanlı videoyu duvara çözün.
· Manuel / otomatik olarak duvara kod çözme.
· Video duvar bölmesini yönetin.
· Video kanalının akış türünü değiştirin.
· Sesi açın / kapatın.
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· Kutu ekle, ekranı aç / kapat ve videoyu al
· İstemciyi kontrol etmek için akış.
· Video kanallarını tek ekranda turlayın.
· Plan planla: Zaman çizelgesinde çalışan görevi ayarlayın.
· Tur planı: Farklı görev döngü ekranı ve her görevin bir
süresi vardır.
· Video duvarını kontrol etmek için NKB1000'i destekler.
Harita
· Harita üzerinde canlı veya kaydedilmiş videoyu
görüntüleyin.
· Harita üzerinde destek alanı veya mesafe ölçümü.
· Görünür aralığı ve başlangıç açısını destekler (yalnızca
PTZ için mevcuttur).
· Alarm oluştuğunda, alarm kaynağı kırmızıya döner ve
haritada titreşir.
· Uzaktan kapı açma ve kapama.

• Erişim Kontrol Özellikleri
Personel Yönetimi
· Kişi ve departmanı ekleyin, düzenleyin ve silin.
· Dosyaları seçerek veya resim çekerek yüz resimleri
yükleyin.
· Personel bilgilerini gruplar halinde içe aktarın.
· Kartı, parmak izini USB okuyucu veya cihazlar aracılığıyla
düzenleyin.
· Kapı grubuna göre yetkilendirin.
· Görüntülü interkom cihazlarını yetkilendirin.
· Kart, şifre, parmak izi ve yüz doğrulamaları.
· Misafir, VIP, Normal ve kısıtlı personel yönetimi.
· Cihazdan kişi bilgilerini (kimlik, kart, parmak izi, kızılötesi
yüz) çıkarın.
· Erişim kontrol cihazları için süper şifrelerin ayarlanması
desteği.
· Tatil yönetimini destekler.
Giriş kontrolu
· Kapı durumu ve kapı olaylarının izlenmesi.
· İlgili videoları görüntüleyin.
· Kapıları kilitlemek veya açmak için tek anahtar.
· Kapıları açmanın veya kapatmanın global çalışması.
· Erişim kontrol kanalı yapılandırmasını destekler.
· Geri dönüş önleme, ilk kartla kilit açma, kapılar arası kilit,
çoklu kartla kilit açma, uzaktan doğrulama gibi gelişmiş kapı
kuralları.
· Günlük bilgileri ve cihazdan kayıt ayıklayın.
· Cihaz günlüğünü arama desteği.
Video Intercom
· SIP protokolüne dayalı VDP arasında görüntülü interkom.
· Komuta merkezi ile VDP arasında görüntülü interkom.

· Metin bilgilerini VTH'ye yayın.
· Video interkom log
· Çağrı yönetimi: Belirli grupların birbirini aramasını
sağlamak için aygıt gruplarını, yönetim gruplarını ve ilişki
gruplarını yapılandırmayı destekler.
Katılım

· Erişim kontrol cihazlarını katılım istasyonları olarak ayarlayın.
· Devam süresi ve tatil yönetimi.
· Seyirci vardiya yönetimi ve düzenlemesi.
· Katılım kaydı raporu, anormallik raporu, kart kaydırma raporu
dahil olmak üzere katılım raporu yönetimi.
· İhracat yoklama raporlarını destekler.
Ziyaretçi Yönetimi
· Ziyaret kaydı ve randevu kaydını destekler.
· Kart veya yüz tanıma ile erişim izni verme desteği.
· Otomatik ziyaret, otomatik ayrılma ve varsayılan izinler gibi
ziyaretçi varsayılan ayarlarını yapılandırın.
· Kart kaydırmalı kayıt sorgularını destekler.
· Ziyaretçi kaydı sorgularını destekler.
Araç Girişi
· Giriş ve çıkış bilgilerine genel bakış: Numara
park yerleri ve kalan park yerleri, trafik istatistikleri, park devir
hızı, park kullanım oranları.
· Daha yüksek tanıma oranı için çift kameralı yakalama desteği.
· Gerçek zamanlı plaka tanımayı görüntüleyin.
· Park yerini düzenleyin, toplam ve mevcut alanları, park adını
vb. İçerir
· Bariyer kontrol kurallarının konfigürasyonunu destekler ve sıfır
boşluk-sol durumları için bariyer kontrol kurallarının
konfigürasyonunu destekler.
· Araç kayıtlarını, yerinde araçları ve ANPR ayrıntılarını arama
desteği.
· Sahipleri, araçları ve kartları yönetin.
· LED ekranı ITC veya spot detektör cihazı ile bağlayın.
· Bariyerleri VTO aracılığıyla kartlarla veya uzaktan açın.
· Çıkmaya zorla: Yanlış sahadaki araç verilerini otomatik olarak
temizleyin.
· Araç kayıtlarını arayın ve dışa aktarın.
· Araç girişinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık istatistiklerini
destekler.
• Eklentiler Yüz
Tanıma
· Kamera görüş alanındaki yüzleri otomatik olarak yakalayın.
· Yakalanan yüzden yüz öznitelik bilgilerini çıkarın.
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· Gerçek zamanlı yüz karşılaştırması.
· Yüz yüze veritabanına hızla kayıt olun.
· Yüz özelliği ile yüz arayın.
· Bir yüz görüntüsü yükleyerek yüz arayın.
· Karşılaştırma kayıtlarını arayın.
· Belirli bir yüz için iz oluşturun.
· Cinsiyet ve yaşa göre günlük, haftalık,

aylık öznitelik raporu oluşturun.

Nesne Algılama

· İnsan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan araçlarla ilgili
bilgiler dahil olmak üzere kameralar tarafından yakalanan
gerçek zamanlı anlık görüntüler.
· Anlık görüntülerden öznitelik bilgilerini çıkarın.
· Kriterler belirleyerek anlık görüntü veritabanındaki nesneleri
hızlı bir şekilde arayın, görüntüye göre insan vücudunu arayın.
· İnsan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan araçlara göre
günlük, haftalık, aylık öznitelik raporu oluşturun.

Akış Analizi 
· Kişi sayma: Günlük, haftalık, aylık, yıllık raporlar sağlayın.
· Kurala göre kişi numarasını arayın.
· Sıcaklık haritası.
· Kişi sayma ve ısı haritası verilerini dışa aktarın.
· Bekleme süresi raporları
İş zekası
· Günlük, haftalık ve aylık rapor sağlayın.
· Giriş analizi: Toplam müşteri akışı, giriş müşteri akışı,
sıcaklık kümesine göre akış, hava kümesine göre akış.
· Müşteri demografisi: Yaşa göre akış, hava durumuna göre
müşteri cinsiyeti, özelliklere göre müşteri akışı, müşteri radar
şeması, müşteri ifadesi.

Termal
· Monoküler termal görüntüleme cihazlarını ve binoküler
termal görüntüleme cihazlarını destekler.

· Video kare noktalarından sıcaklık değerleri alma desteği.

· Zamanlanmış ısı haritası edinme desteği.

· Isı haritası üzerinde bölme seçimi, daire seçimi ve doğrusal
analizi destekler.

· Isı haritasında sıcaklık eğrisi analizini destekler.

· Isı haritasının kaydedilmesi, içe aktarılması ve yeniden
analiz edilmesini destekler.
ANPR
· · Gerçek zamanlı plaka tanıma.
· · Araç kaydı.

· · Plaka ve zaman bilgisine göre araç yörüngesi 
oluşturun.
· · Kurma kaydını arayın.
Trafik
· Zamana, araç numarasına ve trafik ihlali bilgi türüne 
göre ihlal araması.
· Akış kameralarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık 
trafik akış istatistiklerini destekler.
· Yoldan geçen araçların verilerini bölüm, zaman 
aralığı, plaka numarası, plaka rengi, ortalama hız ve türe 
göre sorgulama desteği.
Radar-PTZ Akıllı İzleme
· Çizim alarm alanı ve koruma alanı dahil olmak üzere 
algılama bölgesi yönetimini destekler.
· Tur modunu, zaman önceliğini ve konum önceliğini 
destekleyen izleme modlarını yapılandırın.
· Radar algılama bölgesi izinsiz girdiğinde, ilgili PTZ 
kamera hedefi otomatik olarak izleyecektir.
· Alarm oluştuğunda, radar kırmızıya döner ve haritada 
titreşir.
Alarm Kontrolörü
· Özel alarm türlerini destekler.
· Alarm ana bilgisayarının durumunu güncelleyin.
· Küresel silahlanma, silahsızlandırma; belirli bölgeleri 
veya alt sistemleri kurma veya devre dışı bırakma.
· Bypass, Isolate ve Normal arasında bölge durum 
kontrolü.
· Alarmları iptal edin.

• Control Client Bilgileri ve Yapılandırma
Kontrol İstemcisi Bilgileri

· Ağ, CPU ve bellek kullanım durumunu göster.
· Kullanıcı bilgisi.
· Çevrimiçi DSS hizmetlerinin otomatik keşfini destekler.
· Parolaları değiştirme desteği.
· İstemci kilitlemeyi destekler.
Kontrol İstemcisi Yapılandırması
· Temel ayarlar: Dil, tema, çözünürlük, zaman senkronizasyonu,
otomatik oturum açma, açılışta otomatik başlatma, son canlı
görüntüyü geri yükleyip yüklememe, uyarlanabilir interkom
parametreleri ve cihaz düğümleri ekranı.
· Video ayarları: Varsayılan pencere bölme, alt akışa geçiş için
bölme sayısı eşiği, oynatma modları, özel video arabellek süresi,
anında oynatma süresi, GPU kod çözme, belirli bir sessizlik
süresinden sonra videoyu kapatma ve tam ekranda ana akışa
geçme.
· Video oynatma: Varsayılan pencere bölme, cihaz kaydı
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akış türü ve ayıklama kare HD oynatma.

· Anlık görüntü ayarları: Anlık görüntü biçimi, kaydetme yolu,
adlandırma kuralları, sürekli anlık görüntü aralığı ve sürekli
anlık görüntü sayısı.

Kayıt: Yolu kaydetme, adlandırma kuralları ve dosya 
boyutunu kaydetme

· Alarm: Alarm sesi, döngü oynatma, harita flaş uyarısı, ilişkili
videoyu oynatma.

· Video duvarı: Akış türü, tur aralığı, alt akışa geçiş için
bölünmüş sayı eşiği ve tam ekranda ana akışa geçiş.

· PC klavyesi ve NKB kısayollarını görüntüleyin.

3. DSS Pro Mobil İstemci
Geçmiş Kaydı
4. Son izlenen kanalları göster; canlı video veya kayıttan
yürütmeyi geçmiş kayıtları aracılığıyla açabilirsiniz.
5. 20'ye kadar son geçmiş kaydını görüntüleyin.
Canlı görüntü
6. 16 kanala kadar ayni anda birden fazla kanal açabilirsiniz.

7. Üç akış türü: HD (yüksek tanımlı), SD (standart tanımlı), FL
(Akıcılık).

8. PTZ kontrolünü destekler.

9. Yatay ekran oynatma desteği.

10. Oynatmaya tek tuşla geçiş.

11. Anlık görüntü, yerel kayıt, sesli konuşma.

12. Fisheye dewarp desteği.

13. · Geri çalma Cihaz kaydını ve merkez kaydını oynatma
(8X ve 1 / 8X'e kadar).
14. · Takvim o gün bir video olup olmadığını gösterir.
15. · Anlık görüntü desteği.
16. · Yerel depolama için kaydı manuel olarak başlatın.
17. · 1X, 2X, 3X, 4X, 1 / 2X, 1 / 4X, 1 / 8X oynatma desteği.
Yüz Tanıma
18. Bir yüz resmi yükleyerek hedef yüzler için yüz
veritabanını veya anlık görüntü kayıtlarını aramayı destekler.
19. Yüz veritabanı yönetimini destekler.
Nesne Algılama
20. Kişi, araç ve motorlu olmayan araçlara göre
sınıflandırılmış nesneleri arayın.

Alarm Merkezi 
· Alarm aboneliği.
· Çevrimdışı bildirim itme.
· Alarm mesajlarını kategoriye göre sorgulama.

· Alarm mesajlarını talep edin ve yönetin.
· Geçmiş alarm mesajı sorgusu.
Harita
· Google harita ve tarama haritasını destekler.
· Harita üzerinde video kanalını görüntüleyin.
· Canlı ve kaydedilmiş videoları görüntüleyin.
Favori
· Favoriye eklenen kanalın videosunu hızlıca görüntüleyin.
· Dosya Yönetimi
· Yerel resimleri ve videoları görüntüleyin .

Performans Özellikleri 

Intel Xeon Silver 4114-2.2Ghz 10Core Memory 16 GB

Organizasyon, Kullanıcı ve Rol 

Organizasyon 10 Hiyerarşi; Hiyerarşi Başına 999 Kuruluş 

Rol (Kullanıcı İzni) 100 Kullanıcı

Kullanıcı 200 Çevrimiçi Kullanıcı ve 2500 Toplam Kullanıcı 

VDP Mobile APP için kullanıcı 500 Çevrimiçi Kullanıcı ve Toplam 5.000 Kullanıcı 

Toplam Cihaz 

Toplam Cihaz 2,000 Cihaz

Video Cihazı ve Kanal 

Video Cihazı ve Kanal 1,000 Cihaz; 2,000 Kanal

Otomatik Kayıt 500 Cihaz; 2,000 Kanal

ONVIF 200 Cihaz; 800 Kanal

ANPR Cihazı 64 Kanal (Giriş ve Çıkış İçin 6 Çift) 

Yüz Tanıma Kanalı 100 Kanal

Nesne Algılama Kanalı 20 Kanal

Isı Haritası Kanalı 64 Kanal

Kişi Sayma Kanalı 100 Kanal

POS Kanalı 100 POS Kanalı (Saniyede 20 POS Verisi) 

ACS Cihazı

Giriş kontrolu 200 Cihaz; 1000 Kapı

VDP 1000 Cihaz
(En fazla 64 Ünite VTO cihazı dahil) 

Alarm Cihazı

Alarm Kontrolü 50 Cihazı; 500 kanal

Medya İletim Sunucusu 

Sunucu Başına Video Girişi 600 Mbps

Sunucu Başına Video Çıkışı 600 Mbps

Oynatma, Depolama ve İndirme 

www.dahuasecurity.com



DSS Pro

Sunucu Başına 
Oynatma Bant Genişliği 100 Mbps

Depolama Sunucusu Başına 
Maksimum Kapasite 200 TB

Görev İndirme 5

Maksimum Kayıt Planı 100

Alarm

Alarm Kuralları 200

Harita

Hiyerarşi 8 Hiyerarşi 

Submap Hiyerarşi başına 32 

Raster Haritasının Harita 
Boyutu 

14.7 MB

Harita Başına Nokta Sayısı 
(Kamera Alarm Girişi vb.) 300 (GIS and Raster)

Yüz Tanıma 

Yüz Veritabanı Toplamda 300.000 yüz görüntüsüne sahip 50 yüz veritabanı 

Yüz Görüntüsünü Her 
Zaman İçe Aktar 10,000

ANPR

Araç Sınırlandırılmış Listesi 100

Bölüm Sayısı 100

Veri Bilgisi 

Alarm Kayıtları 5,000,000¹

Yakalanan Yüz Resimleri 
Kaydı 5,000,000¹

Plaka Tanıma Kaydı 5,000,000¹

İhlal Kaydı 5,000,000¹

Ortalama Hız Kaydı 5,000,000¹

Kişi Sayma Kayıtları 5,000,000¹

Isı Haritası Kayıtları 5,000,000¹

Devam kayıtları 5,000,000¹

Görüntülü İnterkom Kayıtları 5,000,000¹

Log 5,000,000¹

Çalışan Yönetimi 

Kişi 50,000

Kart 50,000

Yüz 50,000

Parmak izi 80,000

Etkinlik 

Toplam Olay Saniyede 300² 

Resimsiz Etkinlik

Resimsiz Alarm Saniyede 300² 

Alarm Denetleyicisi Olayı Saniyede 50² 

Erişim Kontrolü Etkinliği Saniyede 20² 

Resimli Etkinlik (ANPR için) 

ANPR Saniyede 15 (Giriş ve Çıkış için 3 saniyede 12) ² 

Resimli Etkinlik (diğerleri için) 

Resimli Alarm Saniyede 50² 

Yüz Yakalama Saniyede 150² 

Nesne Algılama Saniyede 50² 

Dağıtımlı Sistem 

Sunucu Numarası

Slave Sunucu Sayısı 20

Cihaz ve Kanal 

Toplam Cihaz 

Total Device 5,000 Devices

Video Cihazı ve Kanal

Video Cihazı ve Kanal 5.000 Cihaz; 20.000 Kanal 

Otomatik Kayıt 1.000 Cihaz; 4.000 Kanal 

Uyumluluk 500 Cihaz; 2.000 Kanal 

ANPR Cihazı 320 Kanal 

Yüz Tanıma Kanalı 500 Kanal 

Nesne Algılama Kanalı 100 Kanal 

Isı Haritası Kanalı 320 Kanal 

Kişi Sayma Kanalı 500 Kanal 

POS Kanalı 500 Kanal (Saniyede 100 POS Verisi) 

ACS Cihazı 

Giriş Kontrolu 600 Cihaz; 3000 Kapı

Etkinlik

Toplam Olay Saniyede 600² 

Resimsiz Olay 

Resimsiz Alarm Saniyede 600² 

Erişim Kontrolü Etkinliği Saniyede 120² 

Resimli Etkinlik (ANPR için) 

ANPR Saniyede 150 (giriş ve çıkış için her 3 saniyede 120) ² 

Resimli Etkinlik (diğerleri için) 
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Resimli Alarm Saniyede 150² 

Yüz Yakalama Saniyede 350² 

Nesne Algılama Saniyede 100² 

Cascade  Sistem 

Cascade Numarası 

Basamaklı Seviye Sayısı 

Kademeli Sunucu Sayısı 20

Cihaz ve Kanal 

Basamaklama için Toplam 
Cihaz ve Video Kanalı 5.000 Cihaz; 20.000 Kanal 

Otomatik Kayıt 1.000 Cihaz; 4.000 Kanal

Uyumluluk 500 Cihaz; 2.000 Kanal 

1: Kayıt numarası disk kapasitesine bağlıdır ve maksimum kayıt miktarı 5.000.000'dir.
2: Her türün olay toplamı, toplam olay sayısını aşamaz. Bir
erişim denetleyicisi olayı parçası, üç genel alarma eşdeğerdir.
resimler; bir parça alarm denetleyicisi olayı, resimsiz bir genel alarma eşdeğerdir; resimli 
bir alarm parçası veya bir nesne algılaması, üç yüz algılama olayına eşdeğerdir. 
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